Augusti brev från Skogsmusen 2016
Välkomna tillbaka till Skogsmusen. Vi hälsar lite extra dem 5 nya barnen som nu har
börjat hos oss. Vi är nu 15 barn och 3 fröknar, det kommer en flicka till men hon börjar i
slutet av september. Hoppas att ni ska trivas med oss personal och barnen.
I förrådet på gården har vi källsortering där alla avdelningar sorterar sina förpackningar,
t.ex. mjölkpaket och smörpaket. Denna gång
var det Skogsmusen som skulle gå till
återvinningsstationen. Där hjälps barnen åt
att sortera dem olika förpackningarna.
Barnen är duktiga och är mycket noga så det
inte kommer i fel container. Denna gång var
det extra spännande. Det kom en lastbil som
skulle tömma pappers-containern. Vi
inspekterade noga så allt gick rätt till.
I Läroplanen för förskolan/Lpfö 98 står det att:
 Att varje barn utvecklar sitt intresse för naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 Att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för
förskolans miljö.
Vad har hänt mer på Skogmusen?
 Vi har varit i högagärdebacken. Där letade vi
efter bär och olika växter som man kunde
måla med. Läs gärna dokumentationen och se
vad ert barn har målat, är uppsatt på väggen i
stora matrummet.
 Vi har varit i vindskydden och hittat olika
svampar.
 Vi gör hand- och fotavtryck och jämför med
förra årets avtryck.
 Varje tisdag så tar vi hand om hönorna och fredagar sköter vi växthuset.
Vad kommer att hända mer på Skogsmusen?
 12/9 springer barnen höstruset.
 Torsdagen den 15/9 kommer våra främjande grupper att börja igen.

 Måndagen den 29/9 kommer Stina Isaksson till Natur- och Miljö förskolan. Hon
kommer att ha en liten föreläsning om Barn och It och kommer att ge förslag på olika
bra appar. Mer information kommer.
 Det kommer inte bli någon skördefest i år. Utan vi kommer att ha en julmarknad
istället.
 Vi har fortfarande hönorna Elsa och Svartis hos oss. Om ni vill så finns chansen att
passa dem och få färska ägg.
Torsdagen den 22 september ska förskolans personal delta i en fortbildningskväll. Vi undrar
om ni har möjlighet att hämta era/erat barn senast klockan 15:00? Visar det sig att vi har
barn efter kl 15 behöver vi sätta in vikarie denna eftermiddag, vi behöver veta detta senast
den 19 september.
 Tänk på att kolla av dörren när ni kommer upp från trappan. Där hänger vi upp
lappar med viktig information.
 Vi vill skicka en liten extra påminnelse till er föräldrar att inte glömma att haspa på
extra haspen.
Månadens sånger

(Melodi blinka lilla stjärna)

För vi är små skogsmöss vi. Pip pip.

Tvätta, tvätta liten hand.

För vi är små skogsmöss vi. Pip pip.

Bort med smuts med sand.

Vi leker och busar i skogen vi rusar.

Mellan i och ovan på.

För vi är små skogsmöss vi. Pip pip.

Gnugga tummen båda två.
Tvätta, tvätta liten hand.
Bort med smuts och bort med sand.

Månadens ramsa.
Jag är hungrig, sa tummetott.
Jag med, sa slickepott.
Vi tittar i ryggsäcken, sa långeman.
Det ska bli gott, sa gullebrand.
Nu börjar vi, sa lilla vickevire

Hälsningar från Skogsmusbarnen och fröknarna.

